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KANGASALAN KAUPUNKI 
LOMARINTEEN JA VAINIO-MATTILAN RANTA-ASEMA-

KAAVA 
Ranta-asemakaava koskee osaa kiinteistöstä Lomarinne 211-437-1-94 Parvelan kylässä Längel-
mävedellä ja osaa kiinteistöstä Vainio-Mattila 211-420-2-34 Köyrän kylässä Vesijärven Haikan-

saaressa. 
 

Ranta-asemakaavalla muodostuvat loma-asuntojen korttelialue 1 sekä maa- ja metsätalousalu-
etta. 

 
KAAVASELOSTUS, 17.11.2020 

 
 
Elinympäristölautakunta: 
Kaupunginhallitus:  
Kaupunginvaltuusto:  
Kaavan voimaan tulo:  
 
 
Kaavaselostuksen liitteet: 
Liite 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.11.2020 
Liite 2 Kaavaluonnosvaiheen palauteraportti 
Liite 3 Kaavaehdotusvaiheen palauteraportti 
Liite 4 Asemakaavan seurantalomake 
Liite 5 Kaavakartta määräyksineen 1:2000  
 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

Jokipolventie 15,37130 Nokia Puh (03)2651 050, gsm 040 5576086   
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TIIVISTELMÄ 

2.1. Sijainti 
Ranta-asemakaavan alue on kaksiosainen. Ranta-asemakaava käsittää osan kiinteistön Vai-
nio-Mattila 211-420-2-34 alueesta Haikansaaressa Vesijärvellä ja osan kiinteistöstä Loma-
rinne 211-437-1-94 Längelmäveden itärannalla. 
 

 
Kaava-alueen sijainti. 
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Kiinteistön Vainio-Mattila 211-420-2-34 alueelle sijoittuva ranta-asemakaava-alueen likimääräinen rajaus on osoi-
tettu sinisellä viivalla. 
 

Kiinteistön Lomarinne 211-437-1-94 alueelle sijoittuva ranta-asemakaava-alueen likimääräinen rajaus on osoitettu 
sinisellä viivalla. 
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2.2. Kaavaprosessin vaiheet 
Aloitteen asemakaavan laatimisesta on tehnyt maanomistaja.  
 

2.3. Asemakaavan tavoitteet 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikka Vesi-
järven pohjoisosasta Haikansaaresta Längelmäveden itärannalle Heponiemeen. 
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on poistaa Haikansaaressa oleva rakentamaton rakennus-
paikka osoittamalla alue maa- ja metsätalousalueeksi. 
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa uusi rakennuspaikka kiinteistön Lomarinne 211-
437-1-94 alueelle. 
 

2.4. Suunnittelualueen laajuus 
Kaava-alueen pinta-ala Haikansaaressa on noin 6586 m² ja Lomarinteessä 3004 m². 
 

2.5. Rakennusoikeus 
Rakennusoikeutta kaavassa on yhteensä 140 kem². Kaavassa on osoitettu 1 lomarakennus-
paikka. 
 

2.6. Asemakaavan toteuttaminen 
Asemakaava voidaan toteuttaa välittömästi, kun se on tullut lainvoimaiseksi. Asemakaavan 
toteuttaminen edellyttää, että rantavyöhyke säilytetään puustoisena.  
 

2.7. Lähtöaineisto ja laaditut selvitykset 
• Husa, J., Kontula, T. & Heikkinen R. (1996). Hämeen läänin luonnon- ja maiseman-

suojelun kannalta arvokkaat kallioalueet. Osa I ja Osa II. Suomen ympäristökeskus, 
luonto- ja maankäyttöyksikkö. 

 
 
3 LÄHTÖKOHDAT 

3.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 
Yleistä 
Molemmat suunnittelualueet ovat rakentamattomia. 
 
Haikansaari on noin 1 km mittainen ja 60-250 metriä leveä saari, jossa on yhteensä kolme 
toteutunutta lomarakennuspaikkaa. 
 
Heponiemi Längelmäveden itärannalla on tiivisti rakennettua aluetta. 
 
Kaava-alueeseen sisältyy rantaviivaa Haikansaaressa 142 metriä ja Längelmäveden rannalla 
51 metriä.  
 
Alueet ovat yksityisessä omistuksessa.  
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Näkymä Haikansaaresta lähestyttäessä saarta etelän suunnasta. 
   

 
Haikansaaren maastoa. 
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Näkymä Lomarinteestä. 

 
Näkymä Lomarinteestä. 

 
 
 
Kulttuuriympäristö  
Alueelta ei ole tiedossa muinaisjäännöksiä eikä muita rakennetun kulttuuriympäristön koh-
teita.  
 
Luonnonympäristö ja maisema 
Suunnittelualueille tehtiin maastokäynti 14.9.2020, jonka yhteydessä arvioitiin, onko alueilla 
viitteitä sellaisista luontoarvoista, joita tulisi selvittää tarkemmin kaavan laatimista varten ja 
jotka tulisi ottaa huomioon suunnittelussa. Arvion teki Miljöösuunnittelu Henna Koskinen/ 
miljöösuunnittelija Henna Koskinen. Maastokäynnin yhteydessä arvioitiin, että molemmat 
suunnittelualueet ovat mustikkatyypin kangasta. Suunnitelualueilta ei tehty havaintoja, jotka 
viittaisivat sellaisiin luontoarvoihin, joiden vuoksi kaavan laatimisen perustaksi tai kaavan 
vaikutusten arviointia varten olisi tarvetta selvittää tarkemmin alueiden luontoarvoja.  
 
Haikansaaressa rannassa oli myös hieman rehevämpiä kohtia. Suunnittelualueen 
ulkopuolella saaren länsipäässä oli kalasääsken pesä männyn latvassa. Maisemallisesti 
suunnittelualue sijaitsee keskeisellä paikalla keskellä Vesijärven pohjoisosan 
Mäntysenselkää. 
 
Lomarinteen alueella on maastoa muokattu ja puustoa kaadettu siten, että 
suunnittelualueella on luonnontilaista aluetta hyvin vähän jäljellä. Maisemallisesti 
suunnittelualue sijaitsee keskellä tiivisti rakennettua ranta-aluetta. 
 
Maaperältään sekä Haikansaaren että Lomarinteen alue on moreenia. 
 
Suunnittelualueen pohjoispuolella sijaitse valtakunnallisesti arvokas kallioalue, Keikanvuori-
Lietisvuori. Kallioalue on arvoluokkaa 4. 
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Pirkanmaan 1. maakuntakaavan tausta-aineistossa kallioalueesta kerrotaan seuraavaa: 
(Husa, J., Kontula, T. & Heikkinen R. (1996). Hämeen läänin luonnon- ja maisemansuojelun 
kannalta arvokkaat kallioalueet. Osa I ja Osa II. Suomen ympäristökeskus, luonto- ja maan-
käyttöyksikkö.) 
 
Längelmäveden rannalla kohoava hyvin laaja kallioselännealue, jonka korkein kohta 
sijaitsee yli 90 metriä järven pintaa korkeammalla. Alue hahmottuu ulkoapäin katsottuna 
korkeiden metsäisten selänteiden kokonaisuutena. Keikanvuori ja Valkeisvuori rajaavat 
kaunista järvimaisemaa ja hallitsevat ympäristöään. Paras näköalapaikka on Lietisvuori, 
jolta näkyy Längelmävedelle sekä kauas metsäalueille. Myös sisäinen maisema on parhaimmillaan 
Lietisvuorella, jonka laella on edustavinta ja maisemaltaan avarinta silokallioista kalliomännikköä. Jyr-
känteet ovat kallioalueella melko vaatimattomia ja porrasmaisia. Alueen kallioperä on pääasiassa kar-
kearakeista porfyyrigraniittia ja keski-karkearakeista porfyyrista granodioriittia (Matista 1964). 
 
Alue on biologisesti merkittävä lähinnä linnustoltaan sekä lehtokasvilajistoltaan. Varsinainen kalliokas-
villisuus ei ole kovin laaja-alaista ja vaatimattomilla jyrkännepinnoilla vallitsee karujen varjoseinämien 
tavanomainen sammallajisto. Keikanvuorella kasvaa hieman kalliokohokkia, joka on seudulla jokseen-
kin harvinainen. Lehtokasvillisuus on kehittynyt rehevimmäksi ja monilajisimmaksi Lietisvuoren jyrkän-
teen juurella, mutta se on osittain hakattu. Pohjoisreunalla Levonojan puron varressa kasvaa lisäksi 
kotkansiipeä ja lehtopalsamia. Rinteillä on melko laajoilla aloilla taimikoita. 
 

 
Valtakunnallisesti arvokkaan kallioalueen rajaus. 
 
Kunnallistekniikka ja liikenne 
Lomarinteen alueella on sähköverkko. Alueella ei ole vesijohtoa eikä viemäröintiä. 
 
Lomarinteen alueelle on yksityistie, Lomarannantie.  
 
Lomarinteen alueelta on matkaa sekä Kangasalan keskustaan että Pälkäneen keskustaan 
noin 16 km. 
 
Vainio-Mattilan kiinteistöllä on oikeus yhteiseen venevalkama-alueeseen Köyränlahdella (Yh-
teinen venevalkama 211-420-878-2). 
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3.2 Suunnittelutilanne 
Asemakaava 
Alueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. 
 
Yleiskaava 
Alueella on voimassa Kangasalan rantaosayleiskaava vuodelta 2001.  
 
Osayleiskaavassa Haikansaareen on osoitettu loma-asunnon rakennuspaikka (RA). Loma-
asuntoaluetta (RA) koskee seuraava kaavamääräys: 
Alue on tarkoitettu omarantaista loma-asutusta varten. Rakennuspaikan pinta-alan tulee olla vähintään 
3000 m². Alueelle saa rakentaa kullekin rakennuspaikalle yhden yksiasuntoisen loma-asunnon ja kaksi 
erillistä saunarakennusta. Näiden rakennusten yhteenlaskettu kerrosala saa olla enintään 100 m². Li-
säksi rakennuspaikalle saa rakentaa makuuaitan, talousrakennuksen ja erillisen käymälän. Erillisen 
saunan kerrosala saa olla enintään 20 m² ja erillisen vierasmajan enintään 15 m². Rakennuspaikan 
kokonaiskerrosala saa olla enintään 140 m². 
 
Rakennukset tulee sijoittaa vähintään 30 m:n päähän keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta 
lukuun ottamatta kerrosalaltaan enintään 20 m² suuruista saunaa, jonka saa sijoittaa vähintään 15 m:n 
päähän keskiveden mukaisesta rantaviivasta. Mikäli 30 metriä lähemmäksi keskivedenkorkeuden mu-
kaista rantaviivaa rakennetaan kaksi erillistä saunarakennusta saa niiden yhteenlaskettu kerrosala olla 
enintään 20 m². Rakennuspaikan puusto ja muu kasvillisuus on säilytettävä mahdollisimman luonnon-
mukaisena erityisesti rakennusten ja rantaviivan välisellä vyöhykkeellä. Vesikäymälän rakentaminen 
alueelle on kielletty. 
 
Numero RA-merkinnän alapuolella osoittaa alueen rakennuspaikkojen enimmäismäärän. 
 
Lomarinteen alue on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi (M). Alueella sallitaan 
maa- ja metsätalouteen liittyvä rakentaminen. Asutuksen sijoittamista 200 metriä lähemmäksi 
keskiveden korkeuden mukaisesta rantaviivasta ei sallita lukuun ottamatta mahdollista ta-
louskeskuksen yhteyteen sijoittuvaa maanviljelystilaan kuuluvaa toista asuinrakennusta ja 
talouskeskukseen liittyvää saunaa. 
 

 

Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Ranta-asemakaavan alue Haikansaaressa on rajattu sinisellä.  
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Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Ranta-asemakaavan alue Lomarinteen alueella on rajattu sinisellä. 
 
Maakuntakaava 
Suunnittelualueella on voimassa Pirkanmaan 1.maakuntakaava. Haikansaaressa alueelle ei 
ole osoitettu varauksia tai rajauksia. Lomarinteen alue rajautuu valtakunnallisesti 
arvokkaaseen kallioalueeseen (Keikanvuori-Lietisvuori). Alue kuuluu maakuntakaavassa 
osoitettuun kasvutaajamien kehittämisvyöhykkeeseen. Maakuntakaavassa alueelle ei ole 
osoitettu muita varauksia eikä rajauksia.   
 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet 
Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet välittyvät yksittäiseen ranta-asemakaavahankkee-
seen maankäyttö- ja rakennuslaissa säädettyjen kaavan sisältövaatimusten kautta. Huomioi-
tava on erityisesti valtakunnallinen alueidenkäyttötavoite koskien elinvoimaista luonto- ja kult-
tuuriympäristöä. 
 
Pohjakartta 
Ranta-asemakaavan pohjakarttana käytetään maanmittauslaitoksen ajantasaista maastotie-
tokantaa ja kiinteistöraja-aineistoa. 
 
Rakennusjärjestys 
Kangasalan kaupungin rakennusjärjestys on tullut voimaan 10.8.2018. Rakennusjärjestyksen 
mukaan rannalla olevan lomarakennuspaikan tulee olla pinta-alaltaan vähintään 3000 m² ja 
rantaan rajoittuvan rakennuspaikan rantaa kohti suuntautuvien rajojen rannanpuoleisten raja-
pisteiden välimatkan tulee olla vähintään 50 metriä. 
 
 
4 ASEMAKAAVAN SUUNNITTELUN VAIHEET  

4.1 Aloite  
Asemakaava on tullut vireille maanomistajan aloitteesta.  
 

4.2 Osallistuminen ja yhteistyö 
4.2.1 Osalliset 
Lomarinteen ja Vainio-Mattilan ranta-asemakaavoituksen yhteydessä osallisia ovat: 

• Suunnittelualueen maanomistajat 
• Suunnittelualueeseen rajautuvien kiinteistöjen maanomistajat ja asukkaat 
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• Pirkanmaan ELY-keskus 
• Oriveden kaupunki 
• Kangasalan kaupungin elinympäristölautakunta 
• Kangasalan kaupungin ympäristö- ja rakennusvalvonta 

 
Lisäksi edellä olevan määrittelyn mukaan osallisiksi voivat itsensä katsoa kaikki, jotka usko-
vat hankkeella olevan vaikutusta oloihinsa. 
 
Tiedottaminen 
Kaavan nähtävillä pitämisestä tiedotetaan kaupungin verkkosivuilla. Valmisteluvaiheessa lä-
hetetään kirjeitse tiedote maanomistajille ja lähinaapureille. Asemakaavaehdotuksesta voi-
daan lisäksi tiedottaa kirjeitse niitä, jotka ovat sitä erikseen pyytäneet. Kaavan valmisteluai-
neisto ja kaavaehdotus tulevat nähtäville kunnan kotisivuille www.kangasala.fi. 
 
Osallistuminen ja vuorovaikutusmenettelyt 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Kaava-alueeseen rajautuville 
maanomistajille lähetetään tieto kirjeitse. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on mahdol-
lista antaa palautetta. 
 
Alueella ei ole sellaisia maakunnallisia tai valtakunnallisia intressejä, joiden takia 
viranomaisneuvottelu olisi tarpeen. 
 
Kaavaluonnos 
Kaavakarttaluonnos ja muu valmisteluaineisto asetetaan nähtäville ja aineistosta pyydetään 
lausunnot viranomaisilta ja lautakunnilta. Valmisteluaineistosta on mahdollista kertoa mieli-
pide. Saatujen mielipiteiden ja lausuntojen perusteella kaavaluonnosta tarkistetaan.  
 
Kaavaehdotus 
Kaavaluonnokseen tehtävien tarkistusten pohjalta laaditaan kaavaehdotus. Kaavaehdotuk-
sen käsittelee elinympäristölautakunta ja asettaa sen nähtäville.  
 
Osalliset ja kaupungin jäsenet voivat tehdä kaavaehdotuksesta muistutuksia, jotka tulee toi-
mittaa ennen nähtävänäolon päättymistä.  
 
Kaavaehdotuksesta pyydetään lausunnot lautakunnilta ja viranomaisilta. 
 
Kaavaehdotuksesta jätettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin laaditaan vastineet, ja mikäli ne 
antavat aihetta, kaavaehdotusta tarkistetaan. Tarvittaessa tehdään tarkistuksia kaavaehdo-
tukseen ja asetetaan se uudelleen nähtäville. 
 
Kaavan hyväksyminen 
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle asemakaavan hyväksymistä ja kaupunginvaltuusto hy-
väksyy asemakaavan. Hyväksymispäätöksestä voi valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen, 
valitusaika on 30 päivää.   
 
Pirkanmaan ELY-keskus voi valitusajan kuluessa tehdä hyväksymispäätöksestä oikaisuke-
hotuksen, jolloin päätöksen täytäntöönpano keskeytyy, kunnes kaupunki tekee uuden pää-
töksen.  
 
Hyväksymispäätöksestä ilmoitetaan kirjeitse vain sitä erikseen kaavaehdotuksen nähtävänä 
ollessa pyytäneille.   
 
Mikäli hyväksymispäätöksestä ei valiteta, asemakaava tulee voimaan kuulutuksella Kangas-
alan Sanomissa ja kaupungin verkkosivuilla. 
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4.4 Asemakaavan tavoitteet 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on siirtää rantayleiskaavan mukainen rakennuspaikka Vesi-
järven pohjoisosasta Haikansaaresta Längelmäveden itärannalle Heponiemeen. 
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on poistaa Haikansaaressa oleva rakentamaton rakennus-
paikka osoittamalla alue maa- ja metsätalousalueeksi. 

 
Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Haikansaaresta siirrettävä rakennuspaikka on esitetty punaisella ympy-
rällä ja kaava-alueen likimääräinen rajaus sinisellä viivalla. 
 
Ranta-asemakaavan tavoitteena on osoittaa uusi rakennuspaikka kiinteistön Lomarinne 211-
437-1-94 alueelle. 
 

 
Ote Kangasalan rantaosayleiskaavasta. Lomarinteeseen osoitettava uusi rakennuspaikka on esitetty sinisellä ym-
pyrällä ja kaava-alueen likimääräinen rajaus sinisellä viivalla. 
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5 ASEMAKAAVAN KUVAUS JA PERUSTELUT 

5.1 Kaavan rakenne ja sisältö 
Mitoitus 
Ranta-asemakaavan mitoitus vastaa voimassa olevan rantaosayleiskaavan mitoitusta. Ra-
kennuspaikkojen määrä säilyy samana. Rakennusoikeuden määrä kerrosalaneliömetreinä 
säilyy samana.  
 
Vapaan rantaviivan pituus kasvaa 91 metrillä verrattuna rantaosayleiskaavaan: Haikansaa-
ressa 142 metriä yleiskaavan RA-aluetta osoitetaan MU-alueeksi ja Lomarinteessä 51 metriä 
yleiskaavan M-aluetta osoitetaan RA-alueeksi. 
 
Rakennusoikeuden osoittaminen ranta-asemakaavassa 
Rakennusoikeuden määrittämisen lähtökohtana on Kangasalan rantaosayleiskaava, jonka 
mukaan lomarakennuspaikan kokonaiskerrosala saa olla enintään 140 m².  
 
Rantaosayleiskaavan ja Kangasalan kaupungin rakennusjärjestyksen mukaisesti saunara-
kennuksen rakennusalan etäisyydeksi rantaviivasta osoitetaan 15 metriä ja muiden raken-
nusten 30 metriä. 
 
Kangasalan rakennusjärjestyksen määräysten mukaisesti rakennuspaikan pinta-alaksi mää-
ritetään 3004 m² (rakennusjärjestys: vähintään 3000 m²) ja rannan puoleisten rajapisteiden 
välimatkaksi 51 metriä (rakennusjärjestys: vähintään 50 m). 
 
Korttelialueet 
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Lomarinteeseen on osoitettu yksi loma-asuntojen korttelialue (RA), jossa on yksi rakennus-
paikka. Rakennuspaikalle saa rakentaa korkeintaan yhden loma-asunnon. 
 
Rakennusten rakennusalat on osoitettu vähintään 30 metrin etäisyydelle rannasta. Saunan 
rakennusala on osoitettu vähintään 15 metrin etäisyydelle rannasta. Rakennusalojen sisään 
on osoitettu ohjeelliset rakennusalat havainnollistamaan osoitetun rakennusoikeuden toteut-
tamista. Rakennusalan raja on osoitettu 5 metrin etäisyydelle rakennuspaikan rajoista. 
 
Suurimmaksi sallituksi kerrosluvuksi on määrätty I u2/3. Murtoluku roomalaisen numeron jäl-
jessä osoittaa, kuinka suuren osan rakennuksen suurimman kerroksen alasta ullakon tasolla 
saa käyttää kerrosalaan laskettavaksi tilaksi. 
 
Rantaan on osoitettu alueen osa, jolla on maisema-arvoja (my). Alue tulee säilyttää puustoi-
sena. Avohakkuu alueella on kielletty. Alueella sallitaan metsänhoidolliset toimenpiteet, jotka 
eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa. my-alueen leveys on 15 metriä.  
 
Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sovittamisessa maisemaan. 
Rakennusten ja ympäristön rakennustavassa tulee välttää tarpeetonta maanmuokkausta ja 
pengerryksiä. 
 
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä. 
 
Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa kiinteistön-
omistajat. 
 
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin loma-asuntoa kohti. 
 
 
Haikansaari 

 
Haikansaaressa rantaosayleiskaavan mukainen loma-asunnon rakennuspaikan alue on osoi-
tettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on ympäristöarvoja. Alueella suoritettavissa toimenpi-
teissä tulee erityisesti ottaa huomioon alueen virkistyskäyttöarvot sekä maisema ja luonnon-
olosuhteet (MU-2). 
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5.2 Kaavan vaikutukset 
Ihmisten elinoloihin ja elinympä-
ristöön 
 

Ranta-asemakaava lisää vapaan rantaviivan osuutta 
Haikansaaressa ja sitä kautta parantaa rannan yleisiä 
virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
 
Kokonaismäärältään vapaan rantaviivan määrä kasvaa 
91 metrillä verrattuna rantaosayleiskaavaan. 
 
Ranta-asemakaava vähentää vapaan rantaviivan 
osuutta Heponiemessä ja sitä kautta heikentää rannan 
yleisiä virkistyskäyttömahdollisuuksia. 
 
Haikansaaressa annettu kaavamääräys virkistyskäyttö-
arvojen huomioimisesta metsänhoitoa koskevissa toi-
menpiteissä parantaa alueen virkistyskäytön mahdolli-
suuksia. 
 

Maa- ja kallioperään, veteen, il-
maan ja ilmastoon 
 

Ranta-asemakaava noudattaa Kangasalan kaupungin 
rakennusjärjestyksen määräyksiä koskien rakentamisen 
etäisyyksiä rantaviivasta.  
 
Lomarinteen maaperä on lähtökohtaisesti moreenia, 
joka soveltuu hyvin rakentamiseen eikä rakentaminen 
edellytä suuria massanvaihtoja tai maan merkittävää 
muokkaamista. 
 

Kasvi- ja eläinlajeihin, luonnon 
monimuotoisuuteen ja luonnon-
varoihin 
 

Ranta-asemakaavalla siirretään rakennusoikeutta pois 
luonnonoloiltaan herkemmältä alueelta Haikansaaresta 
rakentamista paremmin kestävälle alueelle Heponie-
meen. 
 
Alueelta ei ole tiedossa eikä siellä havaittu maastokäyn-
nin aikana viitteitä sellaisista luontoarvoista, jotka tulisi 
erityisesti huomioida kaavaa laadittaessa ja joihin kaa-
van vaikutuksia tulisi erityisesti arvioida. 
 
Lomarinteen ranta-alueelle annettu kaavamääräys alu-
een säilyttämisestä puustoisena parantaa kasvi- ja 
eläinlajien elinympäristöjen säilymismahdollisuuksia. 
 
Haikansaaressa rakennuspaikkojen määrä vähenee 
kuudesta rakennuspaikasta viiteen rakennuspaikkaan, 
mikä parantaa saaren luontoarvojen säilymismahdolli-
suuksia.  
 
Haikansaaressa annettu kaavamääräys luonnonolosuh-
teiden huomioimisesta metsänhoitoa koskevissa toi-
menpiteissä parantaa luontoarvojen huomioimista.  
 

Alue- ja yhdyskuntarakentee-
seen, yhdyskuntatalouteen 
 

Ranta-asemakaava lisää ja tiivistää Heponiemen loma-
asumista. 
 
Yhdyskuntarakenteen kannalta on järkevää, että loma-
asumista täydennetään alueelle, jossa on olemassa 
olevaa rakentamista ja tiestö. 
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Loma-asuntopaikan siirtäminen Haikansaaresta Loma-
rinteeseen parantaa sen saavutettavuutta ja käytettä-
vyyttä. 
 

Maanomistajien tasapuolinen 
kohtelu 

Ranta-asemakaava ei heikennä, lisää tai muuta emäti-
lan tai kenenkään maanomistajan osalta Kangasalan 
rantaosayleiskaavassa osoitetun rakennusoikeuden 
määrää. Kaavamuutos ei muuta emätilan mitoitusta. 
Kaava ei aseta samaan emätilaan kuuluvia tai saman 
järvialueen maanomistajia huonompaan asemaan. 
 

Liikenteeseen 
 

RA-kortteliin on olemassa tieyhteys. Kaavalla ei ole vai-
kutusta Heponiemen alueen liikennöintiin. Yhden uuden 
rakennuspaikan lisäyksellä ei ole vaikutusta liikenteen 
määrään alueella. 
 
Rakennuspaikan poistuessa Haikansaaresta vähenee 
myös yhteisen venevalkaman käyttötarve Köyränlah-
della. 
 

Maisemaan 
 

Ranta-asemakaavalla siirretään rakennusoikeutta pois 
maisemaltaan herkemmältä alueelta Haikansaaresta 
rakentamista paremmin kestävälle alueelle Heponie-
meen. 
 
Kaavamääräys puustoisena säilytettävästä ranta-
vyöhykkeestä säilyttää rantamaisemaa ja parantaa 
mahdollisuuksia sovittaa rakentaminen maisemaan.  
 
Haikansaaressa rakennuspaikan poistaminen edesaut-
taa järvimaiseman säilymistä. Haikansaaressa annettu 
kaavamääräys maiseman huomioimisesta metsänhoi-
toa koskevissa toimenpiteissä parantaa maiseman säi-
lymismahdollisuuksia. 
 

 
MRL 54 ja 73 § sisältövaatimusten huomioiminen 
MRL 54 § ja 73 §:ssä säädettyjen ranta-asemakaavaa koskevien erityisien luonnonympäris-
tön, virkistystarpeiden ja maisema-arvojen sisältövaatimuksien huomioimiseksi Lomarinteen 
ja Vainio-Mattilan ranta-asemakaavassa: 

• Rakentamattoman rantaviivan pituus kasvaa verrattuna rantaosayleiskaavaan.  
• Loma-asuntopaikan ranta-alue on määrätty säilytettäväksi puustoisena. Alueelle on 

annettu kaavamääräys, jonka mukaan avohakkuu on kielletty. Alueella sallitaan met-
sänhoidolliset toimenpiteet, jotka eivät merkittävästi muuta rantamaisemaa. 

• Haikansaareen on annettu kaavamääräys, jonka mukaan alueella suoritettavissa toi-
menpiteissä tulee erityisesti ottaa huomioon alueen virkistyskäyttöarvot sekä mai-
sema ja luonnonolosuhteet. 

• Kaavassa on annettu rakennusten maisemaan sovittamista koskeva yleismääräys. 
 

5.4 Kaavamerkinnät ja -määräykset 
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Yleismääräykset: 
 
Kullekin rakennuspaikalle voidaan rakentaa korkeintaan yksi loma-asunto. 
 
Suunnittelussa tulee kiinnittää erityistä huomiota rakennusten sovittamisessa maisemaan. Rakennusten ja ympä-
ristön rakennustavassa tulee välttää tarpeetonta maanmuokkausta ja pengerryksiä. 
 
Alueella edellytetään kiinteistökohtaista hulevesien käsittelyä. 
 
Yleisten alueiden toteuttamisesta, hoidosta ja kunnossapidosta ovat vastuussa kiinteistönomistajat. 
 
Autopaikkoja on rakennettava yksi kutakin loma-asuntoa kohti. 

 
6 ASEMAKAAVAN TOTEUTUS 
Asemakaavan toteuttaminen edellyttää, että rantavyöhyke säilytetään puustoisena.  
 
Alueen vesihuolto on järjestettävä kiinteistökohtaisesti. Kiinteistöjen jätevesien johtamisessa 
on noudatettava Kangasalan kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä ja Kangasalan 
ympäristönsuojelumääräyksiä. 
 
17.11.2020  
 
 
Helena Väisänen 
Arkkitehti SAFA 
Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 

 

Arkkitehtitoimisto Helena Väisänen 
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